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A educação, enquanto um processo emancipatório 

de constituição humana, oportunizado pela 

participação ativa do sujeito na produção dos 

elementos históricos, ocorre em todos os espaços 

sociais e, inevitavelmente, no contexto de trabalho, 

nas empresas e nas instituições que também se 

configuram como ambientes formativos e de 

aprendizagem. 

Edgar Morin



A ESCOLA VIRTUAL DO INSS

- Formalizada em outubro de 2007 – decreto

nº 6.417, de 31 de março de 2008

- experiência de educação a distância no

Ministério da Previdência Social

- atendia demandas da autarquia -

modalidade presencial e a distância

(apostilas CD-rom)

-



A SITUAÇÃO 

• experiência de mais de 10 anos

• equipe de desenvolvimento, produção e

gestão centralizada

• grande demanda

• impossibilidade de atender capilaridade

• quantitativo de servidores e servidoras

• rede de colaboradores constituída



CURSOS OFERTADOS E PREVISTOS – 2018



O DESAFIO 

• inovação no modelo gerencial de

educação

• 2017 – experiência de gestão com

núcleos descentralizados

• gestão colaborativa



O DESAFIO 

Reestruturar a gestão e inovar:

• planejamento educacional e desenvolvimento

• produção – design educacional

• novas tecnologias como recursos de

aprendizagem compatíveis – multimídia

• acessibilidade

• novos instrumentos de avaliação

• gestão de ofertas de cursos

• gestão colaborativa



A SOLUÇÃO

O desafio de descentralizar a gestão

O modelo de gestão descentralizado passa a 

privilegiar a participação dos colaboradores nas 

decisões, além de focar no seu aperfeiçoamento e 

desenvolvimento profissional. Permite atuar com 

autonomia e responder por suas decisões.

Chiaretto, 2017

A gestão descentralizada: foi uma escolha 

estratégica e surge como um desafio de inovação 

no desenvolvimento, na produção e na gestão de 

ofertas de cursos na educação a distância do 

INSS.



NÚCLEOS DESCENTRALIZADOS DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO INSS

Solução inovadora: Criação de núcleos

descentralizados de educação a distância do INSS

Objetivos:

– coordenar ações e projetos educacionais

estratégicos

– desenvolvimento de cursos com mais qualidade



DESENVOLVIMENTO DE CURSOS – PROJETOS  









A GESTÃO
Reuniões técnicas presencias periódicas

– aprofundamento teórico-conceitual das atividades 

educacionais a serem desenvolvidas, 

– equalização das atribuições e das etapas de produção 

das ações educacionais de cada núcleo

Capacitação das equipes

– Curso de Design Educacional

– Jornada de EaD

– Congresso da ABEAD

Comunicação

– comunidade virtual

– grupo de Watsapp

– correio eletrônico e telefone



Reunião Técnica dos Núcleos Descentralizados de 

EaD – maio  2018

http://escolavirtual.inss.gov.br/pluginfile.php/49329/mod_folder/content/0/videos/VIDEO_Reuniao_EAD-2018.mp4





CONTATOS

Marga Janete Ströher

marga.stroher@nss.gov.b

Mara Eneida Mariano Pregardier

mara.pregardier@nss.gov.br

Agradecemos a oportunidade!


